
Geacht bestuur, 

In onze vergadering van 26 november jl. hebben wij het Handhavings- en 
Vergunningenprogramma 2020 vastgesteld. Daarin zijn de doelstellingen, de prioriteiten, het 
jaarplan en de capaciteit in personeel en financiën weergegeven. Het programma is gemaakt 
volgens een uniform format wat tot stand is gekomen samen met 6 waterschappen 
(Noordelijke en Rijn Oost waterschappen).

Het plan is grotendeels hetzelfde als vorig jaar, met dien verstande dat:
 
 Extra aandacht wordt ingezet voor de lelieteelt, Keur watersysteem en gewasbespuiting
 Gebiedsgericht toezicht in plaats van themagericht toezicht
 Minder toezicht op lozingen (IBA’s) van huishoudens en kleine grondwateronttrekkingen

Gezamenlijke speerpunten van beide teams zijn:

 Voldoen  aan  de  kwaliteitscriteria  volgens  de  wet  VTH  (vergunning,  toezicht  en 
handhaving)

 Bedrijfszeker processen uitvoeren volgens de nieuwste ISO norm 
 Omgevingsbewust werken verder ontwikkelen
 Voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet
 Samenwerking met omgevingsdiensten verder intensiveren

De speerpunten voor team Vergunningen zijn:

 Dienstverlening op excellent niveau
 Extra aandacht voor het thema ZZS (zeer zorgwekkende stoffen)
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Voor het team Handhaving zijn de belangrijkste speerpunten:

 Toezicht agrarisch en Keur via gebiedsverdeling optimaliseren 
 Digitalisering toezicht op schouw met inzet satellietbeelden verder door ontwikkelen
 In het veld meer digitaal gaan werken om efficiënter te kunnen werken
 Branchegericht doelgroepen voorlichten
 Voldoende aandacht voor eigen en externe samenwerkingsprojecten
 Minder periodiek controleren, meer op thema en probleem
 Prioritering meer op dossier niveau
 Bepaalde industriebedrijven zoals overslag- en afval bedrijven, die onvoldoende in beeld 

zijn, in gebied Noord nader onderzoeken 

Het plan hebben wij toegezonden aan de provincies, die in deze de rol van toezichthouder 
hebben.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta
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